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Afgørelse om aktindsigt 

Kære Jane Pihlmann

Tak for din henvendelse af den 3. november 2017, hvor du beder om 
aktindsigt i hvor mange penge Københavns Kommune har betalt til 
anden aktører for perioden fra 9/3 2015 til 7/10 2016, og hvor mange 
penge Københavns kommune har fået i statsrefusion for samme 
aktiviteter. 

Forvaltningen skal beklage, at vi ikke har færdigbehandlet din 
aktindsigtsanmodning senest 7 arbejdsdage efter modtagelsen, den 14. 
november 2017, og har underrettet dig om forsinkelsen. 

Afgørelse 
Din anmodning om aktindsigt kan ikke imødekommes. 

Begrundelse for afgørelsen 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har behandlet din 
anmodning om aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen 
(offentlighedsloven), kapitel 2.  

Offentlighedslovens § 7, stk. 1, fastslår, at enhver kan forlange at 
blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af 
forvaltningen som led i dens administrative sagsbehandling, herunder 
dokumenter indgået eller oprettet som led i forvaltningens 
udbudsforretninger. Undtagelser fra retten til aktindsigt følger af §§ 
19-35.

Københavns Kommune har indgået rammeaftale med flere aktører og 
disse indeholder en række bilag med oplysninger om blandt andet 
priser og løsningsbeskrivelser. Disse oplysninger indgår i grundlaget 
for de aftaler, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen efter en 
forudgående udbudsproces har indgået med en række virksomheder 
om leverance af tilbud på beskæftigelsesområdet. 

Det er Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens vurdering, at 
oplysninger om priser må opfattes som forretningsforhold, og at en 
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konkurrerende virksomheds kendskab til disse forretningsfølsomme 
oplysninger risikerer at medføre, at aktørerne oplever en 
konkurrencemæssig skadevirkning med et muligt økonomisk tab til 
følge.  

På den baggrund er det Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 
afgørelse, at oplysningerne for de oplyste aktører samt de økonomiske 
nøgletal skal undtages fra retten til aktindsigt, jf. offentlighedsloven, § 
30, nr. 2. 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har supplerende 
overvejet, om oplysningerne alligevel kunne udleveres efter princippet 
om meroffentlighed i offentlighedslovens § 14. Forvaltningen har i 
den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene side hensynet til 
aktørernes forretningsmæssige interesse i at undtage oplysningerne fra 
retten til aktindsigt, og på den anden side din (og den øvrige 
offentligheds) berettigede interesse i at få kendskab til de pågældende 
dokumenter og oplysninger.  

Det er forvaltningens samlede vurdering, at en sådan afvejning ikke 
kan føre til et andet resultat, og at dokumenterne vedrørende 
aktørernes priser samt økonomiske nøgletal ikke kan udleveres.  

Klagevejledning 
Såfremt du ønsker at klage, bedes du fremsende din klage senest 4 
uger fra dags dato til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. 

Vi vil herefter genvurdere sagen og videresende sagen til 
Ankestyrelsen, såfremt vi fastholder afgørelsen. 

Lovhenvisninger 
Lov om offentlighed i forvaltningen. 

Du kan finde loven på www.retsinformation.dk. 

Med venlig hilsen 

Søren Juulsen 
Jurist 


